
COFNODION CYFARFOD RHITHIOL yr UWCH BWYLLGOR STAFF a 
gynhaliwyd ddydd GWENER, 24 GORFFENNAF am 2.00y.p. 
 
Yn Bresennol: 
 
Y Cynghorwyr David Simpson (Cadeirydd), Paul Miller (Is-gadeirydd), 
Di Clements, John Davies, Tessa Hodgson, Reg Owens a Paul Rapi. 
 
Yn bresennol gyda chaniatâd y Cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros faterion Addysg  
 
Swyddogion oedd yn Bresennol: 
 
Mr I Westley, Prif Weithredwr   
Mr C Davies, Pennaeth Adnoddau Dynol  
Mrs Claire Incledon, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd  
Mrs S Sanders, Rheolwr Cefnogi Democratiaeth a Chraffu  
Miss E Hinchcliffe, Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Democrataidd  
 
Ymddiheuriadau:  
 
Dim 
 

1. Datganiadau o Fuddiant 
 
Nid oedd dim datganiadau o fuddiant ar yr adeg hon yn y cyfarfod.  
 

2. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Simpson; Eiliwyd gan y Cynghorydd Di 
Clements  
  

PENDERFYNWYD 
 
Y dylid derbyn Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 
2019 fel cofnod cywir.  

 
3. Eithrio’r Cyhoedd  

 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Simpson; Eiliwyd gan y Cynghorydd John 
Davies  

  
PENDERFYNWYD 

 
Y dylid eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y darn nesaf o 
fusnes, yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972 am ei fod yn cynnwys tebygolrwydd o ddatgelu 
gwybodaeth a eithrir fel y diffiniwyd ym Mharagraff 12 Rhan 4 o 
Adran 12A y Ddeddf; a bod diddordeb cyhoeddus mewn cynnal 
yr eithriad yn gwrthbwyso’r diddordeb cyhoeddus mewn 
datgelu’r wybodaeth.  

 



Senior Staff Committee: 24.07.2020 
 

 

4. Cyfweliad terfynol ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Addysg  
 
Ymgasglodd y Pwyllgor mewn sesiwn breifat o dan delerau Paragraff 12 Rhan 4 
o Adran 12A Deddf Lywodraeth Leol 1972 i gyfweld un ymgeisydd ar gyfer 
swydd y Cyfarwyddwr Addysg. 
 
Amlinellodd y Pennaeth Adnoddau Dynol y broses ar gyfer llunio rhestr fer o 
ymgeiswyr a’r broses gyfweld broffesiynol a oedd wedi digwydd. Wedyn 
cyflwynodd grynodeb o’r adborth a’r sgorio oddi wrth y Panelau Pobl Ifanc, 
Penaethiaid Ysgolion a’r Panel Cyfweld Proffesiynol a oedd wedi cwrdd ynghynt 
yn y dydd. Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Aelod Cabinet dros Addysg adborth 
yn ogystal ynglŷn â’r broses oedd wedi digwydd. Nodwyd fod yr adborth wedi 
bod yn gadarnhaol iawn gan bob un o’r Panelau. 
 
Mewn ymateb i ymholiad ynghylch nifer y ceisiadau a oedd wedi cael eu derbyn 
ar gyfer y swydd, cynghorodd y Pennaeth Adnoddau Dynol fod un ar ddeg cais 
wedi’i gyflwyno ac ar ôl asesu pob ymgeisydd yn erbyn y disgrifiad swydd a 
manyleb y person, mai dim ond un ymgeisydd oedd yn meddu ar bob maen 
prawf hanfodol, ac a allai gael ei roi ar restr fer. Cynghorwyd y Pwyllgor fod y 
broses wedi bod yn unol â’r broses ddethol a gytunwyd gan y Pwyllgor. 
Ymhellach, nodwyd fod llwybrau ychwanegol wedi cael eu defnyddio i 
hysbysebu’r swydd. Mynegodd aelodau eu siom yn wyneb prinder yr ymgeiswyr 
a ddaeth gerbron oedd yn meddu ar y meini prawf hanfodol, ond derbyniwyd fod 
hyn yn broblem genedlaethol.  
 
Wedi hyn cynhaliodd y Pwyllgor gyfweliad â Mr Steven Richards-Downes ar 
gyfer y swydd.   
 
Ar ôl cwblhau’r cyfweliad terfynol, ystyriodd y Pwyllgor yr ymgeisydd, gan ddwyn 
i ystyriaeth y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person ar gyfer y swydd, ynghyd â’r 
adborth oddi wrth y Panelau cyfweld.  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Di Clements; Eiliwyd gan y Cynghorydd John 
Davies   
  

PENDERFYNWYD 
 

Y dylid penodi Mr Steven Richards-Downes i swydd 
Cyfarwyddwr Addysg.  

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 4.32y.p. 
 
 
 


